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تطوير بعض المهارات األساسية عند  في المنافسةبأسلوب تأثير التدريب : الموضوع
 سنة71أقل من  كرة القدم  العبي

  7مستغانم، جامعة سنوسي عبد الكريم: الدكتور                                               
 2مستغانمجامعة ، براهيمإحرباش : الدكتور                                                       

 3مستغانمجامعة ، بن قوة علي: الدكتور ستا األ                                                       
 4تيسمسيلتجامعة ، مزوز غوثي: ستا األ                                                       

    ملخص البحث
ت يهدف البحث إىل اقرتاح برنامج تدرييب بأسلوب املنافسة لتنمية بعض املهارا      

سنة مبين على األسس العلمية، وقد افرتض 71قل من أاألساسية عند العيب كرة القدم 
إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية عند العينة الطالب وجود فروق ذات داللة 

التجريبية وهي لصاحل االختبارات البعدية، وبعد التجربة االستطالعية وحتديد الطالب 
سنة، وبالنظر لطبيعة 71قل من أاسة املتمثل يف العيب كرة القدم اجملتمع األصلي للدر 

البحث واملنهج املستخدم مت اختيار العينتني بالطريقة العمدية حيث متثلت العينة التجريبية 
يف العيب مولودية احلساسنة، والعينة الضابطة يف العيب مولودية سعيدة، وتضمن الربنامج 

أسبوع، وكان  وحدة تدريبية مبعدل ثالثة وحدات يف األسبوع ملدة أثنتا عشر 63التدرييب 
 80/78/7871 :دقيقة، ونفذ الربنامج التدرييب من 788إىل 08زمن الوحدة التدريبية من

مث أجريت االختبارات البعدية، وبعد احلصول على النتائج  78/87/7870 إىل غاية
، معامل االرتباط البسيط، واالحنراف إحصائيا باستخدام الوسط احلسايب وتفريغها عوجلت

وبعد مناقشة النتائج ومقابلتها بالفرضيات مت التوصل  Tاملعياري، واختبار داللة الفروق 
 اجيابيا تطورا الصغرية األلعاب باستخدام املقرتح التدرييب الربنامج حقق: إىل النتائج التالية

املهارات  اختبارات التجريبية يف اجملموعة لصاحلو  البعديو  القبلي االختبارين بني
أسلوب املنافسة  استخدام ، وانطالقا من نتائج الدراسة اقرتح الباحثون ضرورةاألساسية

 . القدم يف كرة املهارات األساسية  تطوير اجيايب على اثر من له ملا التدرييب املنهج ضمن
 

  .سنة71أقل من  الناشئني، املهارات األساسية ،أسلوب املنافسة :مفتاحيةالكلمات ال
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Résumer:  
Le but de cette recherche, c’est la proposition d’un programme 
d’entraînement, avec l’utilisation de la Méthode de compétition 
pour améliorer quelques compétences de base chez les 
jeunes U17. Les chercheurs ont émis l'hypothèse des différences 
significatives entre les tests et retests chez l’échantillon 
expérimental. 
 Après l’étude préliminaire et la définition de l’échantillon 
originale d’étude concerné les joueurs du football U17, 
on a choisi intentionnellement MB Hassasna pour l’échantillon 
expérimentale et MC Saida pour l’échantillon témoin. Après 
l’étude des résultats, on a arrivé à le nouveau programme crie a 
réalisé une évolution positive entre les deux tests au compte du 
groupe expérimentale. D’après ces résultats on a proposé la 
nécessité d’utilisation la Méthode de compétition dans le 
programme d’entraînement a cause de son effet positif dans le 
Foot ball. 
Mots clé: La méthode de la compétition, les compétences de 
base, les débutants U 17. 

 :البحثمقدمة ومشكلة ال
 تتميز كوهنا االنتشار الواسعة اجلماعية األلعاب من واحدة القدم كرة لعبة تعد      

 اللعبة تطورت ولقد مكان، كل يف وحمبيها ممارسيها لدى والتشويق واإلثارة باحلماس
 خططية واجبات الالعبني على التطور هذا وفرض سابًقا عليه كانت عما كبري بشكل
 لالعبني واخلططية واملهارية البدنية املستويات تقارب أن كما كثرية، هجومية أو دفاعية

 إىل املدربني دفع مما املباراة أثناء يف والواجبات املهارات بعض أداء صعوبة إىل أدى قد
 استخدام يف كذلك اللعبة مستوى تطور أن شأهنا اليت من والدراسات بالبحوث االهتمام
ويشري حنفي حممود خمتار ، األداء مستوى على حتسني تساعد التدريب يف متنوعة أساليب

على املدرب أن يعمل على تثبيت املهارات األساسية  يف كرة القدم حبيث تؤدى بدقة  أنه
مع  ظروف مشاهبة لظروف املباراة مثل تدريبات املنافسةوإتقان أثناء املباراة وأن تؤدى يف 
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أو  6ضد6فإن املباريات يف جمموعات صغرية  وكذلك( التدريبات اخلططية)زميل أو أكثر 
باستخدام املالعب املصغرة ترفع من قدرة الالعب على األداء ودقته، خاصة وأن  4ضد4

صحيحا وسريعا للمهارات حتت ضغط  التقسيمات تتطلب من الالعب أداءً  هذه
الالعبني املضادين يف حيز ضيق من امللعب هذا باإلضافة إىل أن هذه التدريبات تعطي 
لالعب اخلربات اليت جتعله يقتصد يف جمهوده أثناء األداء مع القدرة على حسن التصرف 

عملية أصبح التدريب الرياضي  ،(7001.777.حنفي) وهدوء األعصاب أثناء اللعب
أداء رات خمططة لغرض تنمية كفاءته يف موجهة للنهوض مبستوى الالعب من خالل مؤش

 ءاملتطلبات احلديثة للعبة كرة القدم  وكأساس لبناء لياقة بدنية عالية اليت تؤهله للقيام األدا
 ملا يتطلبه األداء خالل املباراةاملهاري والواجبات اخلططية بصورة أكثر فعالية واجيابية 

والنشاط احلركي لالعب كرة القدم أثناء املباريات والتدريب ليس جمرد جمموعة من املهارات 
أداء حركي متعدد ومتصل ومرتابط وعلى عالقة عضوية منظمة تتم يف ظل  هو بقدر ما

، وميكن أن نضمن (التغذية الرجعية)صاالت املرتدة نظام ديناميكي خيضع ملبدأ االت
في لالعبني بدرجة من االستقرار والثبات والدقة يف االجتاه االحتفاظ باألداء الوظي

ويذكر مفيت ، (77. 7000خاطر)الصحيح لألداء وخاصة يف املواقف املتغرية واملفاجئة 
بأن جناح األداء احلركي لالعب خالل املباراة يتوقف على درجة ومستوى  7000إبراهيم 

إتقانه هلا مهما تغريت ظروف ومواقف اللعب ثبات واستقرار املهارات احلركية لديه ومدى 
مما سبق ذكره يتضح أن استخدام املهارات األساسية لكرة ، (7000مفيت. )أثناء املباراة

حيث قد تساعد تلك  هاماً  القدم يف مواقف تنافسية مشاهبة ملا حيدث يف املباريات أمراً 
، ومما تقدم البدين لالعبني رفع مستوى األداءعلى تنمية املهارات وتطويرها و  التدريبات

وبالنظر لنتائج الدراسات والبحوث السابقة وخلربة الباحث امليدانية املتواضعة رأى الباحث 
كتدريبات   بأسلوب املنافسةحتديد موضوع دراسته يف اجتاه معرفة مدى تأثري التدريب 

كرة القدم   لناشئا حيدث يف املباريات على تطوير بعض املهارات األساسية نوعية تشابه م
بأسلوب المنافسة  هل التدريب  :سنة وعليه فيمكن طرح التساؤالت التالية71أقل من 

 ؟سنة71كرة القدم أقل من   لناشئيؤثر على تطوير بعض المهارات األساسية 
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 :أهداف البحث
تطوير بعض  املنافسة يف التدريب بأسلوبيهدف البحث إىل التعرف على مدى تأثري  -

 .املهارات األساسية عند الناشئني يف كرة القدم
لتطوير بعض املهارات األساسية عند بأسلوب املنافسة  تصميم وحدات تدريبية مهارية  -

 .الناشئني يف كرة القدم
يؤثر إجيابا يف  بأسلوب املنافسةالتدريب  -: الفرضية الرئيسية - :البحثفرضيات   

     .تطوير املهارات األساسية عند الناشئني يف كرة القدم 
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات القبلية والبعدية  -:الفرضيات الفرعية -

 .د البحث ولصاحل االختبار البعديللعينة التجريبية يف املهارات األساسية قي
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني االختبارات البعدية بني العينة التجريبية والعينة  -

 .الضابطة ولصاحل العينة التجريبية
 :إجراءات البحث

 معرفةالتجرييب، وذلك لطبيعة املشكلة املطروحة الرامية إىل  اعتمدنا املنهج :منـهج البحث
 .يف كرة القدممقرتح  بأسلوب املنافسة تأثري برنامج تدرييب

 :عينـة البحث
 فريق مولودية احلساسنة من العباً   20واليت تضم : العينة التجريبية. 
 فريق مولودية سعيدةمن  العباً  20واليت تضم : العينة الضابطة. 

التكافؤ والتجانس بني العينتني يف متغريات السن، الوزن، والطول، وبعض  وقد راعينا
 .الصفات البدنية واملهارية

 :مجـــاالت البحث
 :أجريت التجربة وفـق التسلسل الزمنـي التـايل: المجـال الزمنـي

  7871سبتمرب  20متت التجربة االستطالعية يوم  -
  7871أكتوبر  87: االختبارات القبلية أجريت يوم-
  7870يناير  77و 78االختبار البعدي أجري يومي  -

 .                        اإلخوة براسي بسعيدة :مت العمل مبلعب  :المجـال المكـاني
 :العبـا موزعني كمـا يلـي 40مشلت عينة البحث  :المجـال البشري
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 . بأسلوب املنافسة متثل العينة التجريبية اليت طبق عليهــا الربنامج التدرييب املقرتح العبـاً  20
 .متثل العينة الضابطة اليت تركت تتدرب حتت إشراف مدرهبــا العبـاً  20

تعترب األدوات اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات املرتبطة " :أدوات البحث
عطاء " )األساسي والضروري يف الدراسة مبوضوع البحث من أهم اخلطوات وتعترب احملور

 :يف حبثه الباحثونومن األدوات اليت استعملها ، (11. 7880.اهلل
  املصـادر واملراجع العربية واألجنبية 
 املقـــابالت الشخصية 
 االختبارات البدنية واملهــارية 
 التجــربة االستطالعية. 
 الــوسائل اإلحصائية واملتمثلة يف: 

 (704. 7007. سعد اهلل) املتوسط احلسايب -
 (07.شامل –ناجي ) االحنراف املعياري -
 (778. 7006. مقدم) سونري االرتباط البسيط بمعامل  -
 الصدق الذايت -
 ستيودنت لعينتني مرتبطتني Tاختبار  -
 (778. 7006. مقدم) ستيودنت لعينتني غري مرتبطتني Tاختبار  -

  :األسس العلمية لالختبار
بعد احلصول على  العبني 78بطريقة االختبار، وإعادة االختبار،على : ثبات االختبار -

وجد  80ودرجة احلرية 0.05النتائج استخدم معامل االرتباط بريسون عند مستوى الداللة
مما يؤكد أن  (0.60)أن القيمة احملسوبة لكل اختبار هي أكرب من القيمة اجلدولية

 .االختبارات على درجة عالية من الدقة والثبات
االختبار استخدم الطالب معامل الصدق من أجل التأكد من صدق : صدق االختبار -

الذايت باعتباره صدق الدرجات املعيارية بالنسبة للدرجات احلقيقية اليت خلصت من 
 .الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار شوائبها أخطاء القياس والذي يقاس حبساب اجلذر

أي أن االختبار يعطي نفس النتائج أي كان  ،تدل على عدم تأثره: عية االختبارموضو  -
القائم بالتحكيم، ويشري إن إلطالع اخلرباء واملختصني وموافقتهم باإلمجاع على 
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االختبارات ومفرداهتا تبعد عنها الشك والتأويل،كما أن بطارية االختبار املستخدمة يف 
ايت، حيث أن هذا البحث سهلة وواضحة وغري قابلة للتأويل وبعيدة عن التتويج الذ

مفردات بطارية االختبار ضمن أهداف الوحدة التدريبية كاختبار السرعة، واختبار ضرب 
 .الكرة ألبعد مسافة مثال وهلذا تعترب مفردات االختبار جد موضوعية

 :عرض ومناقشة النتائج
قصد إصدار أحكام  :عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية لعينتي البحث

موضوعية حول طبيعة التجانس القائم بني عينيت البحث التجريبية والضابطة من خالل 
على معاجلة جمموعة  الباحثونبعض املتغريات وبعض االختبارات البدنية واملهارية، عمل 

ستيودنت كما هو " ت"الدرجات اخلام املتحصل عليها باستخدام اختبار داللة الفروق 
 8.81عند مستوى الداللة  60( =7-ن 7)درجة احلرية : اجلدول التايلمبني يف 

تضح من اجلدول اخلاص بالفروق بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف بعض املتغريات ي
عتني فبل وبعض الصفات البدنية واملهارات األساسية أنه ال توجد فروق معنوية بني اجملمو 

وكلها أقل ( 8.01و 8.87)يث بلغت قيمة ت احملسوبة مابني ح إجراء التجربة الرئيسية
مما يؤكد  7.30: واملقدرة بـ 60ودرجة احلرية  8.81من ت اجلدولية عند مستوى الداللة 

 .جتانس اجملموعتني قبل إجراء التجربةتكافؤ و 
 :عرض ومناقشة نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينتي البحث

اجلري بالكرة، السيطرة قد حققت يف اختبار من اجلدول أعاله نالحظ العينة التجريبية 
 Tقوائم، ضرب الكرة بالرأس قيما لـعلى الكرة، ضرب الكرة ألبعد مسافة، التمرير على ال

هي أكرب من على التوايل و  4.67 – 1.60 – 4.18 – 1.08 – 3.46 :احملسوبة قدرت بـ
T  يعين هذا أن و  19درجة حرية و  0.05عند مستوى الداللة  1.72اجلدولية اليت تقدر بـ

وحدة  املتغريات
 القياس

ت    العينة الضابطة العينة التجريبية
 احملسوبة

ت   
 اجلدولية

داللة   
 ع س ع س الفروق

 0,02 0,96 14,22 0,64 14,85 الثانية اجلري بالكرة

1.72 

 غري دال
 غري دال 0,90 1,19 2,05 1,30 2,00 عدد على القوائمالتمرير 

 غري دال 0,72 8,71 56,45 8,87 57,45 عدد  الكرةالتحكم يف
 غري دال 0,36 1,68 10,3 1,91 10,82 عدد ضرب الكرة بالرأس

ة ألبعد ضرب الكر 
 غري دال 0,65 3,76 43,00 5,6 43,70 املرت مسافة
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االختبار البعدي هو فرق معنوي دال إحصائيا لصاحل االختبار الفرق بني االختبار القبلي و 
- 7.76 – 6.78- 7.17: التالية Tفتحصلت على قيم أما العينة الضابطة ، البعدي
مسافة، يف كل من اختبار اجلري بالكرة، السيطرة على الكرة، ضرب الكرة ألبعد  6.41

عند مستوى الداللة  1.72كرب من قيمتها اجلدولية املقدرة أالتمرير على القوائم وهي 
مما يدل على وجود فروق دالة معنويا لصاحل االختبار البعدي يف  19درجة حرية و  0.05

وهي أصغر من  7.41احملسوبة  Tحني يف اختبار ضرب الكرة بالرأس كانت قيمة 
مجيع عناصر "أسباب ذلك إىل أن وترجع ، مما يبني الفرق غري دال إحصائيا احملسوبة

أعداد الفريق جيب أن تتكامل وأن تعمل مجيعها يف خط واحد لتحقيق اهلدف األساسي 
من عملها وهو ظهور الفريق مبظهر طيب وحصوله على مركز مرضي طبقا لظروفه يف 

إىل "عملية األعداد املهاري هتدف  أنو ، (74. 7001حسني" )ملشرتك فيهااملسابقة ا
تعليم املهارات احلركية واألساسية وحماولة إتقاهنا وتثبيتها لغرض الوصول إىل أفضل مستوى 

مللعب ممكن يف كرة القدم من خالل التمرينات املختلفة اليت خيططها وينفذها املدرب يف ا
ة كبرية يف التدريب ، وكذلك فان األسس التنظيمية هلا أمهي(70. 7004الوحش حممد)

تناسب التدريب يف أثناء التدريب امليداين ألنه يساعد على بناء "الرياضي، لذا جيب 
   .(74. 7001حسني) "لتكنيك وحتسني الصفات اجلسميةأسس ا

 :عرض وتحليل نتائج االختبارات البعدية لعينتي البحث

من خالل اجلدول يتبني أن الفروق كانت معنوية بني نتائج االختبارات البعدية 
أسباب تلك الفروق  ونالضابطة والتجريبية وجلميع االختبارات ويعزو الباحثللمجموعتني 

هدف األعداد املهاري هو اكتساب "وجململ الصفات املهارية املنتخبة املدروسة إىل كون 
وإتقان كافة املهارات األساسية للعبة إذ أن التطبيق اجليد للمهارات يساعد على األداء 

وحدة  املتغريات
 القياس

ت    العينة الضابطة العينة التجريبية
 احملسوبة

ت   
 اجلدولية

داللة   
 ع س ع س الفروق

 6.42 13.76 1.12 13.91 0.88 الثانية اجلري بالكرة

7.30 

 دال إحصائيا
 دال إحصائيا 4.14 2.65 0.75 6.78 8.10 عدد التمرير على القوائم

 دال إحصائيا 5.01 62.20 7.96 60.75 6.52 عدد الكرةالتحكم يف 
ضرب الكرة ألبعد 

 دال إحصائيا 3.84 46,96 4,15 48,27 5,99 املرت مسافة

 دال إحصائيا 7.41 7.44 77.10 1.88 74.77 املرت ضرب الكرة بالرأس
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لإلصابة ويف لعبة كرة القدم ال يستطيع الالعب تنفيذ  جبهد أقل وعدم تعرض الالعب
األداء املهاري بالشكل املطلوب إال من خالل إتقان النواحي املهارية والذي بدوره يؤثر 
على قابلية الالعبني اخلططية والبدنية لذلك يؤكد خالل التدريب على أداء املهارة أو 

 .(74، 7011هارة) "إعطاء الوقت الكايف من أجل إتقاهنا بشكل جيد
 التحليل خالل منو  أهدافه ضوء يف، و البحث إجراءات حدود يف :االستنتاجات

 :التالية االستنتاجات إىل التوصل أمكن للنتائج املتحصل عليها اإلحصائي
 والضابطة يف التجريبية اجملموعتني بني القبلية االختبارات لنتائج معنوية غري فروق هناك -

 املنهج تنفيذ يف قبل البدء املستوى جتانس على يدل وهذا مت تقوميها، اليت االختبارات
 . البحث لعينة املقرتح التدرييب

 االختبارين بني اجيابيا تطورا أسلوب املنافسة باستخدام املقرتح التدرييب الربنامج حقق -
املهارات األساسية، وذلك  اختبارات التجريبية يف اجملموعة ولصاحل والبعدي القبلي

لتناسبه مع هذه املرحلة العمرية من حيث شدة وحجم التدريب، وعدد التكرارات، زيادة 
عترب مباريات صغرية حيدث فيها ما حيدث متاما خالل املباريات ي أسلوب املنافسةعلى أن 

 . مما خيلق عند الالعب نوع من التأقلم وحسن التصرف عند تكرار نفس املواقف
 يف والبعدي االختبارين القبلي بني اجيابيا والتجريبية تطورا حققت العينتني الضابطة -

اختبارات املهارات األساسية غري أن التطور عند العينة الضابطة كان طبيعيا نتيجة 
ني والفرق ب واضحاً  نسبياً  املمارسة يف حني كان التطور عند العينة التجريبية تطوراً 

 .االختالف املتوسطني يبني نسبة
نتائج  يف اجيابياً  تطوراً  أسلوب املنافسة باستخدام املقرتح التدرييب الربنامج حقق -

 يدل وهذا. العينة التجريبية ولصاحل والتجريبية الضابطة اجملموعتني بني والبعدية االختبارات
 .البحث عينة املهارات األساسية لدى مستوى بعض تطور يف التدرييب املنهج تأثري على
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  :التوصيــــات
 تطوير اجيايب على اثر من له ملا التدرييب املنهج ضمن أسلوب املنافسة استخدام ضرورة -

 .القدم يف كرة املهارات األساسية 
 مفردات املنهج ضمن واملهارية البدنية النواحي بني بالربط املدربني اهتمام ضرورة -

 . القدم كرةيف   أسلوب املنافسة باستخدام املقرتح التدرييب
 األسلوب اختيار حيث من التدرييب املنهج وضع عند العلمية األسس على التأكيد -
 يف تأثري من ملا هلا املستخدمة واألدوات بينها والراحة والوقت والتكرار األلعابو  تمارينالو 

 . املهاري عند الناشئني تطور املستوى
 .أخرى عمرية لفئات مشاهبة حبوث إجراء -

 :المصادر والمراجع
 :باللغة العربية

 املكتبة األكادميية  -أسس بناء كرة القدم الشاملة: 7003 إبراهيم شعالن -
 دار املعارف القاهرة  –املباراة والتدريب يف كرة القدم : 7000امحد خاطر -
األسس العلمية يف تدريب كرة القدم دار الفكر العريب : 7001حنفي حممود خمتار -

 القاهرة 
. األهرام التجارية مطابع -مجاعية اللعب يف كرة القدم: 7001طه إمساعيل وآخرون -

 .   القاهرة
 دار الفكر العريب  كرة القدم بني النظرية والتطبيق  :7000طه إمساعيل وآخرون -
 دار عامل املعرفة   أساسيات كرة القدم: 7004مفيت إبراهيم ،حممد عبده صاحل  -
 أسس اإلعداد املهاري واخلططي يف كرة القدم : 7888أمر اهلل البساطي -حممد كشك  -
   .ختطيط برامج إعداد العب كرة القدم دار الفكر العريب 7888حممود أبو العينني  -
تأثري برنامج مقرتح لتطوير اجلانب البدين واملهاري لناشئ كرة القدم    حممد اشرف جابر -

 .7007لرياضية والرياضة جامعة حلوان سنةاجمللة العلمية للرتبية ا
لقدم اإلشعاع الفنية  اإلعداد املهاري لالعيب كرة ا 7887حسن السيد أبو عبده  -

   .اإلسكندرية
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تأثري التدريب على املالعب املصغرة يف تطوير بعض  خالد سعيد النيب إبراهيم صيام -
جامعة  اجمللة العلمية سنة رسالة ماجستري76رة القدم أقل من املهارات األساسية لناشئي ك

  .حلوان
تأثري التدريب على املالعب املصغرة يف تطوير بعض 2008 خرفان حممد حجار -

 .رسالة ماجستري جامعة مستغامنسنة 74-76 املهارات األساسية لناشئ كرة القدم من
 إىل املراهقة  القاهرة   التدريب الرياضي للجنسني من الطفولة7003 مفيت إبراهيم محاد -
جامعة  دار الكتب للطباعة والنشر دثةحم 7كرة القدم ط7000اخلشاب وآخرون  -

   .املوصل
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